REUNIÃO n.º 48/II
24 de março, 2017 | 10h00m – 16h30m
Sala 10 – Assembleia da República
ORDEM DE TRABALHOS:
Ponto 1. Questões prévias
a) Leitura, debate e aprovação da ata da reunião anterior
b) Informações acerca da “Competent Authority Meeting”, que se realizou em Bruxelas dia 21 e 22
de fevereiro de 2017
c) Informações acerca do “Meeting with selected stakeholders”, que se realizou em Bruxelas dia 22
de fevereiro de 2017
d) Informações acerca da Reunião do “3 rd WP4 Meeting – VISTART”, que se realizou no dia 10 de
março, em Lisboa
e) Informações acerca da reunião do “CAs Workshop on Coding”, que realizou no dia 22 de março
em Bruxelas
f)

Informações relativas à participação do CNPMA na “3rd Edition of the Guide to the quality and
safety of tissues and cells in human application"

g) Informação acerca do “ARTHIQS Dissemination event - Lisbon”
Ponto 2. Apreciação dos pedidos de DGPI e PGS apresentados por centros de PMA
Ponto 3. Ponto da situação das respostas dadas pelos Centros de PMA aos Registo dos ciclos de PMA
com recurso a PGS autorizados pelo CNPMA
Ponto 4. Apreciação acerca do pedido de mudança de instalações do centro de procriação medicamente
assistida, FERTICARE- Centro de Medicina da Reprodução Lda
Ponto 5. Informação sobre a Audição do CNPMA sobre a PPL n.º 42XIII (2.ª), que procede à quarta
alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.ºs 59/2007, de 4 de setembro, 17/2016,
de 20 de junho, e 25/2016, de 22 de agosto, designadamente no que respeita ao destino dos
espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico e consequente Pedido de Parecer.
Ponto 6. Apreciação de pedidos de esclarecimento requeridos pelos centros de PMA no seguimento da
aplicação da Lei n.º 17/2016, de 20 de junho e respetiva regulamentação (Decreto-Regulamentar n.º
6/2016, de 29 de dezembro)

a) Pedido de esclarecimento acerca do destino dos embriões em caso de morte do parceiro
b) Admissibilidade do recurso à doação de embriões em mulheres sem parceiro ou casais de
mulheres, cujo consentimento informado relativo a essa decisão foi assinado previamente ao
alargamento das técnicas de PMA a novas beneficiárias
c) Interpretação acerca do uso do documento “Estipulações Posteriores à Assinatura do
Consentimento Informado” nos casos de casais que revogam a autorização de manutenção da
criopreservação de gâmetas e embriões
d) Pedido de opinião sobre casos clínicos apresentados por um Centro de PMA
e) Admissibilidade do recurso a técnicas de PMA com sémen de dador a casal em que o dador não
provém de banco autorizado para fazer importação de gâmetas (masculinos)
f) Interpretação acerca dos prazos relativos á criopreservação de embriões
Ponto 7. Outros Assuntos
a) Informações acerca da denúncia realizada pelo Sr. Diretor Geral da Saúde, na sequência do
assunto relativo ao pagamento integral de todas as despesas decorrentes da aplicação da
técnica de DGPI
b) Pedido de autorização relativo ao Projeto de investigação 'Human embryo transcriptomic
modifications induced by miRNAs secreted by the human endometrium to the endometrial fluid'

